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ْيُت َوَراَء َأبِي ُهَرْيَرَة َفَقَرَأ: ﴿بِْسِم  - 219 َوَعْن ُنَعْيٍم الُمْجِمرِ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َصلَّ

الِّيَن﴾، َقاَل: آِميَن، وَ  ِحيِم﴾، ُثمَّ َقَرَأ بُِأمِّ الُقْرآِن، َحتَّى إَِذا َبَلَغ: ﴿َوالَ الضَّ ْحَمِن الرَّ َيُقوُل اهللِ الرَّ

َما َسَجَد، َوإَِذا َقاَم ِمَن الُجُلوِس: اهللُ َأْكَبُر، ُثمَّ َيُقوُل إَِذا َسلََّم: َوالِذي َنْفِسي بَِيِدِه! إِنِّ  ي ُكلَّ

، َواْبُن ُخَزْيَمَة. ملسو هيلع هللا ىلصََلَْشَبُهُكْم َصََلًة بَِرُسوِل اهللِ  يُّ
 « َرَواُه النََّسائِ

 :(1) الشَّرُْح

ْيُت   َوَعْن ُنَعْيٍم الُمْجِمرِ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل:):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  »َصلَّ

 . ...(َوَراَء َأبِي ُهَرْيَرَة َ

لبيان هل جيهر اإلمام واملنفرد   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة
 ؟ابلبسملة أم ال

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ِحيِم﴾)قوله:  املسألة األوىل: ْحَمِن الرَّ ْيُت َوَراَء َأبِي ُهَرْيَرَة َفَقَرَأ: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ  (َصلَّ

تهم الصالة خلف  تفلما فا ،يدل على حرص القرون املفضلة على نقل السنة لنا كما جاءت 
 كانوا يرقبون صالة الصحابة رضي للا عنهم.   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ِحيِم﴾)قوله:  الثانية: املسألة ْحَمِن الرَّ استدل هبذه اللفظة  (َفَقَرَأ: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ
 .فأخذوا ابجلهر ابلبسملة قبل الفاحتة ،الشافعية

 ةوردوا على الشافعية أبن هذه اللفظ ،مهور كما سبق إىل عدم اجلهر هباوذهب اجل
إال من   ،هر ابلبسملةمل يذكر أحد اجل  ،له  او  وقد جاء احلديث عن أكثر من سبع مئة ر ،  شاذة

وهو خمالفة الثقة ملن  ،، فكانت هذه اللفظة فيها شذوذمن هو أوثق منهفخالف  دحطريق وا
 هو أوثق منه. 

رْحه   شيخ اإلسالم  وذهب، يف الفاحتةهر ابلبسملة فدل على أن الراجح هو عدم اجل
هر أحياانً لدرء الفرقة  جولو  ذلك فهي بدعة،  باستمر    إن اجلهر هبا ابستمرار وأنه  إىل عدم    للا

 فال أبس.  ؛وحنو ذلك 
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يدل على فضيلة هذه السورة العظيمة   (ُثمَّ َقَرَأ بُِأمِّ الُقْرآنِ )قوله:  الثالثة: املسألة
 وتسميتها هبذا االسم 

ويف هذا رد   ،ال تصح الصالة إال به  ،يدل على أن قراءة الفاحتة ركن الرابعة: املسألة
 على األحناف رْحهم للا. 

الِّيَن﴾، َقاَل: آِمينَ )قوله:  اخلامسة: املسألة ( يدل على َحتَّى إَِذا َبَلَغ: ﴿َوالَ الضَّ
 .هر بكلمة آمني ومعناها: اللهم استجب، وليست من الفاحتةاستحباب اجل
َما َسَجَد، َوإَِذا َقاَم ِمَن الُجُلوِس: اهللُ َأْكَبرُ )قوله:  السادسة: املسألة يدل  (َوَيُقوُل ُكلَّ

 . االنتقال بني األركانحني على مشروعية التكبري 
يدل على أن ختام الصالة ال يكون إال  (َيُقوُل إَِذا َسلَّمَ ُثمَّ )قوله:  السابعة: املسألة

 .ابلسالم
يدل على خوف السلف رْحهم للا من  (َوالِذي َنْفِسي بَِيِدِه!)قوله:  الثامنة: املسألة

 . مما يوجب هلم كثرة العمل الصاحل ،املوت واستعدادهم له، فيستحضرونه يف أمياهنم
يدل على ان من اقتدى   («ملسو هيلع هللا ىلصإِنِّي ََلَْشَبُهُكْم َصََلًة بَِرُسوِل اهللِ  )قوله:    التاسعة:  املسألة

 فعلت مثل سنة نبيكم جيوز، ويف هذا تقريب لألفهام. وقال ،بسنة
أن من متسك ابلسنة   «(ملسو هيلع هللا ىلص)إِنِّي ََلَْشَبُهُكْم َصََلًة بَِرُسوِل اهللِ قوله:  العاشرة: املسألة

 . وإمنا على احلث على التمسك ابلسنة  ،وعلمها وقال أان أعلمكم هبا ليس هذا من تزكية النفس
، َواْبُن ُخَزْيَمةَ )قال:  يُّ

 .(َرَواُه النََّسائِ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


